
Řád veřejného pohřebiště Stránka 1 

 

Řád veřejného pohřebiště 

 
Zastupitelstvo obce Velké Březno se na svém jednání dne 29. 6. 2016 usneslo vydat na 
základě zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen jako „Zákon o obcích“), ve znění 
pozdějších předpisů a s odkazem na ustanovení § 16 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 19 
zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví v platném znění (dále jen jako „Zákon“), tento Řád 
veřejného pohřebiště (dále jen jako „Řád“). 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Tento Řád veřejného pohřebiště upravuje podmínky užívání a provoz na veřejném 
Pohřebišti obce Velké Březno. 

2. Ustanovení „Řádu veřejného Pohřebiště“ jsou závazná pro správce Pohřebiště, nájemce 
hrobových míst, subjekty zajišťující pohřební služby, obstaravatele pohřebních a jiných 
úkonů, objednatele služeb a pro fyzické a právnické osoby, které na pohřebišti provádějí 
práce a pro všechny návštěvníky veřejného Pohřebiště a to vše v souladu se Zákonem. 

3. Vysvětlení pojmů: 
a) Veřejné pohřebiště obce Velké Březno (dále jen „Pohřebiště„) 
b) Řád veřejného Pohřebiště (dále jen „Řád“) 
c) Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví v platném znění (dále jen „Zákon“) 
d) Provozovatel veřejného Pohřebiště - zabezpečuje provozování Pohřebiště ve smyslu § 

18, odst. 2 Zákona (dále jen „Provozovatel„) 
e) Správce Pohřebiště – zajišťuje nebo vykonává činnosti uložené Provozovateli 

Zákonem (dále jen „Správce“) 
f) Hrobové místo je plocha ke zřízení hrobu, hrobky nebo umového nebo epitafního 

místa, včetně plochy pro zhotovení hrobového zařízení a stavbu hrobky  
g) Hrobové zařízení je věc movitá sestávající z rozebíratelných dílů (včetně nezbytných 

základů), kterou lze přenést z místa na místo bez porušení její podstaty  
h) Hrob je hrobové místo určené pro ukládání lidských pozůstatků s následným zásypem 

zeminou 
i) Hrobka je hrobové místo určené pro ukládání lidských pozůstatků v rakvi do 

obestavěného prostoru pod nebo nad zemí, nezasypané zeminou, hrobka je dočasná 
stavba - věc nemovitá, kterou nelze přenést z místa na místo bez porušení její podstaty  

j) Urnové místo je hrobové místo pouze pro ukládání uren se zpopelněnými lidskými 
ostatky (minimálně v úředních obalech), do vyhrazeného prostoru pod nebo nad zemí, 
uložení uren se zpopelněnými lidskými ostatky je se souhlasem Provozovatele 
Pohřebiště možné i do hrobů a hrobek nebo v pevných obalech na jejich povrch. 

II. 
Určení Pohřebiště 

1. Veřejné pohřebiště obce Velké Březno je umístěno na pozemku parcelního čísla 38 a 
pozemku parcelního čísla 39, oba v k. ú. Valtířov nad Labem. 

2. Toto Pohřebiště je určeno pouze pro ukládání uren se zpopelněnými lidskými ostatky. 

3. Provozovatelem Pohřebiště je Obec Velké Březno, IČ 00267139, se sídlem Děčínská  
 211, Velké Březno, PSČ 403 23. 



Řád veřejného pohřebiště Stránka 2 

 

4. Správu Pohřebiště vykonává Obecní úřad Velké Březno se sídlem Děčínská 211, 403 23    
 Velké Březno.  

III. 
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti 

1. Na Pohřebišti jsou poskytovány tyto služby: 
a) Nájem místa - pro hroby, hrobky k uložení zpopelněných lidských ostatků v urnách 
b) Vedení předepsané evidence související s provozováním Pohřebiště, zejména evidenci 

hrobových míst a o uložení lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků v 
urnách. 

     c)  Zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby nájemců a 
          veřejnosti. 
     d)  Vykonávání dozoru nad dodržováním řádu Pohřebiště. 
     e)  Údržba společných prostor Pohřebiště včetně zeleně, oplocení a inženýrských sítí. 
     f)   Zajišťování svozu, odvozu a likvidace odpadů. 
     g)  Údržba a úprava významných hrobových míst (sklářské rody, válečné hroby). 

2. Na pohřebištích obce Velké Březno se pohřbívají zpopelněné ostatky osob, které ke dni 
úmrtí měly trvalé bydliště na správním území obce Velké Březno, dále osob zemřelých 
na správním území obce Velké Březno a těch, jejichž těla byla na správním území obce 
Velké Březno nalezena. 

3. Dovolují-li to podmínky, lze provést na pohřebišti pohřbení zpopelněných ostatků osob 
zemřelých i z jiných měst a obcí, požádá-li o to objednatel pohřbu. Zpopelněné ostatky 
zemřelých mohou být na pohřebišti uloženy jen s předchozím souhlasem Správce 
Pohřebiště. 

IV. 
Provozní doba Pohřebiště 

1. Provozní doba, v jejímž průběhu je Pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto: 
a) Pohřebiště je v měsících duben až září přístupné veřejnosti denně: od 08:00 hodin do 

20:00 hodin. 
b) Pohřebiště je v měsících říjen až březen přístupné veřejnosti denně: od 09:00 hodin do 

18:00 hodin. 

2. Provozovatel však může ve zvláštních a opodstatněných případech (např. náledí, zajištění 
veřejného pořádku, stavební úpravy, exhumace apod.) přístup na Pohřebiště nebo do jeho 
části veřejnosti omezit nebo zakázat.  

V. 
Pořádek na pohřebišti 

1. Návštěvníci Pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo 
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat 
se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, kouřit, požívat alkoholické nápoje, omamné a 
psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a používat prostory 
Pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny. Dětem do 10 let je 
dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob. 

2. Na Pohřebiště je zakázán přístup osobám pod vlivem alkoholu anebo jiných návykových a 
psychotropních látek. 
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3. Na Pohřebiště je zakázán přístup osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty, která by mohla 
znečistit prostranství Pohřebiště. 

4. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na Pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde 
pouze se souhlasem Správce Pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. 

5. Přechovávání nádob, nářadí a jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na 
zelených pásech a místa kolem hrobových míst a na společné prostory na pohřebišti není 
dovoleno. 

6. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových 
místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V 
odůvodněných případech může Provozovatel Pohřebiště používání otevřeného ohně 
(svíček aj.) omezit nebo zakázat. 

7. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí 
a studní. Tato voda je určena k provozním účelům a na zalévání zeleně, při údržbě zeleně 
na pronajatých hrobových místech. 

8. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění 
odpadu, je nutno tato opatření respektovat. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen 
pro ukládání odpadu z Pohřebiště - mimo zeminy a stavebního materiálu. 

9. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené na pohřebišti 
(ořezávání a kácení), včetně nové výsadby zeleně bez souhlasu Správce. 

10. Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem Správce 
Pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle 
zvláštního předpisu. 

11. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu 
Pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem a ostatními právními normami, 
upravující takovou činnost, dodržovat tento Rád, a to vždy s vědomím nebo předchozím 
souhlasem Správce Pohřebiště. 

12. Na pohřebišti není dovoleno umístění reklamy. 

13. Dozor nad pořádkem na Pohřebišti provádí Správcem určená osoba. 

VI. 
Povinnosti a činnost Správce Pohřebiště 

1. Správce Pohřebiště je zejména povinen: 
a) Provozovat Pohřebiště v souladu se zákonem, tímto Řádem a zvláštními právními 

předpisy (např. zákon o odpadech, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o 
shromažďování, zákon o ochraně přírody a krajiny apod.). 

b) Zdržet se ve styku s pozůstalými nešetrného chování.  
c) Vést evidenci v rozsahu v jakém stanoví zákon, současně je povinen udržovat aktuální 

plán Pohřebiště, zájemcům o pronájem hrobového místa na jejich žádost nechat 
nahlédnout do plánu Pohřebiště. 

d) Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu za podmínek stanovených v článku 
VII. 

e) Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení Pohřebiště, zajistit přístup 
ke hrobovému místu v souladu s článkem IV., odst. 1 a zdržet se jakýchkoli zásahů do 
hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je to nezbytné, 
např. v důsledku živelní pohromy a následně bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý 
provoz Pohřebiště. 
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f) Hrobová místa Správce Pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly 
ucelené řady a oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů, nikdo 
nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor, 

g) Pro nájemce hrobového místa a návštěvníky Pohřebiště určit vyhrazená místa pro 
odkládání odpadu, případně umístit nádoby na ukládání odpadu a zajistit likvidaci 
odpadu předepsaným způsobem. 

h) Zajistit úklid společných prostor, údržbu travnatých a parkových ploch a veřejné 
zeleně, provádět výsadbu zeleně, provádět běžnou údržbu komunikací, cestiček mezi 
hroby, oplocení a společných zařízení a inženýrských sítí. 

i) Umožnit oprávněným osobám provedení exhumace za podmínek stanoveným 
zákonem a tímto Řádem. 

j) Písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před 
jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce známo, uveřejní tuto 
informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením 
sjednané doby nájmu. 

VII. 
Užívání hrobového místa a povinnosti nájemce 

1. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené 
mezi pronajímatelem, obcí Velké Březno a mezi nájemcem.  

2. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je nájemce povinen poskytnout 
pronajímateli veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno zákonem. 

3. Podnájem hrobového místa je zakázán. 

4. Nájemní právo lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím Správce Pohřebiště, 
novou smlouvou. 

5. Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny, postupuje 
Správce Pohřebiště podle ustanovení § 20, písm. g), bod 4 a bod 5 Zákona. 

6. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy pří výkopu vedlejšího hrobu a nutné 
kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na 
nezbytně nutnou dobu, není omezení práva nájemce ve smyslu ustanovení § 25, odst. 4 
Zákona. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo zařízení a vznikne tím škoda, je 
povinen hrobové místo uvést do původního stavu nebo škodu nahradit ten, kdo ji způsobil. 

7. Nájemce je povinen provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v 
následujícím rozsahu a způsobem: 
a) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím 

estetický vzhled Pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a 
hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových 
míst ostatních nájemců a dalších osob, 

b) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další 
předměty, které narušují estetický vzhled Pohřebiště. Zvadlé a znehodnocené květiny a 
jiné dekorace z hrobového místa ukládat do vyhrazených odpadových nádob nebo na 
vyhrazená místa. 

8. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho 
stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce 
neučiní, je Správce Pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce 
hrobového místa. 



Řád veřejného pohřebiště Stránka 5 

 

9. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa nebo na společné 
prostory. 

10. Do stávající zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové zeleně trvalého charakteru, lze 
zasahovat pouze se souhlasem Správce Pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit 
podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.  

11. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se 
zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti 
pouze se souhlasem Správce, přitom je nájemce povinen poskytnout Správci veškeré 
údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21, odst. 1 Zákona. 

12. Po zániku nájmu se lidské ostatky, o jejichž nové uložení se bývalý nájemce nepostaral, 
ponechají na dosavadním místě. Ponechané zpopelněné lidské ostatky se vyjmou a uloží 
do společného hrobu bez úředního obalu. 

VIII. 
Podmínky zřízení hrobky, náhrobku a podmínky provádění prací na pohřebišti 

1. Ke zhotovení náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti nebo úpravě již existujících je 
oprávněn pouze nájemce nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím 
souhlasu Správce Pohřebiště a za jím stanovených podmínek. 

2. Při provádění prací směrujících ke zhotovení, údržbě, opravám nebo odstranění věcí na 
pronajatém hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, 
neprovádí-li tyto práce sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle 
pokynů Správce Pohřebiště, smlouvy o nájmu, tohoto Rádu a zákona. Pokud se týká i 
zásahu do zeleně nebo kořenového systému platí článek článku VI., odst. 10 Řádu. 

3. Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky určuje Správce v rozsahu: 
a) Určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, šířku uliček 

mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového 
zařízení, jeho opravách nebo likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být 
mezi sebou pevně kotveny. 

b) Zadní rámy musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů, pokud správce 
nestanoví jinak. 

c) Nápisy na náhrobcích nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními normami. 

4. V průběhu zhotovování, údržby, oprav nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na 
pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování 
potřebného materiálu na místech a způsobem určeným Správcem Pohřebiště. 
Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je 
nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na určené místo 
skládky, případně zajistit likvidaci odbornou firmou na své náklady. Při těchto pracích 
musí být zajištěna průchodnost cest a uliček na Pohřebišti. Pokud se týká i zásahu do 
zeleně nebo kořenového systému platí článek článku VII., odst. 10 Řádu. 

5. Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného 
hrobového místa a místa, které při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 
hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit Správci Pohřebiště a s tím i nahlásí 
změny hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit či doplnit předepsanou evidenci 
dle zákona. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení, včetně základů a stavby hrobky. 
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6. Na pronajatém hrobovém místě lze vysadit strom nebo keř pouze s předchozím písemným 
povolením Správce Pohřebiště. Správce může nájemci přikázat odstranění neoprávněně 
vysazené dřeviny, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce hrobového 
místa. 

7. Výkopy hrobů a zemní práce mohou provádět pouze osoby, které k tomu mají oprávnění. 
Tyto práce se mohou provádět pouze s předchozím souhlasem Správce Pohřebiště. 

IX. 
Ukládání zpopelněných lidských ostatků a exhumace lidských ostatků 

1. Urny se zpopelněnými lidskými ostatky se mohou ukládat na pohřebišti uvedeném v 
článku II. Řádu. 

2. Zpopelněné lidské ostatky mohou být na pohřebišti ukládány jen s předchozím souhlasem 
Správce, který vede řádnou evidenci Pohřebiště. Obdobně to platí i pro provádění 
exhumací. 

3. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být 
rakev otevřena, souhlas krajské hygienické stanice. 

4. Ukládání uren se zpopelněnými lidskými ostatky se provádí na pronajatém místě. Urna se 
umístí do země nebo v obalu do schránky. 

X. 
Zeleň, lavičky a ostatní 

1. Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem Správce. Jedná se o dřeviny, 
které by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by způsobovat škody 
na majetku a omezovat práva nájemců hrobových míst.  

2. Správce může dle svého uvážení i bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k 
jejíž výsadbě nedal souhlas.  

3. Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržení zvláštního předpisu (zákon o ochraně 
přírody a krajiny). 

4. Všechna vysazená zeleň se stává majetkem vlastníka pozemku, na kterém je Pohřebiště 
zřízeno. 

5. Nájemník ani návštěvník Pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do trvalé 
zeleně bez předchozího souhlasu Správce Pohřebiště. 

6. Lavičky k hrobovým místům může nájemce hrobového místa instalovat pouze se 
souhlasem Správce Pohřebiště, který stanoví podmínky např. rozměr, barvu, umístění, 
upevnění apod. Nájemce je povinen udržovat lavičku v řádném stavu. Takové lavičky 
mohou používat všichni návštěvníci Pohřebiště. 

7. Pokud Pohřebiště nebo jeho část, včetně hrobových zařízení jsou zapsány v seznamu 
kulturních památek nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v seznamu 
vojenských hrobů a pohřebišť, válečných hrobů a pohřebišť, vztahují se na jejich péči 
zvláštní předpisy. 

XI. 
Schvalovací ustanovení 

Po předchozím souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a 
stavebního úřadu, ze dne 25.4.2016, č.j.: 879/ZPZ/2016, byl tento Řád veřejného pohřebiště 
schválen Zastupitelstvem Velké Březno dne 29.6.2016, usnesením číslo 151/2016 
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XII. 
Zrušující ustanovení 

Dnem účinnosti tohoto Řádu veřejného pohřebiště se ruší Řád pro Pohřebiště, schválený 
rozhodnutím Zastupitelstva obce Velké Březno, ze dne 26. 6. 2002, pod číslem usnesení 
177/2002. 

XIII. 
Účinnost 

Tento Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2016. 
 

 

 

 

 
Mgr. Michal Kulhánek          Ing. Mgr. Michal Šidák  
        starosta obce              místostarosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne : 


